Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard

Tilstedeværende: Henriette, Lisbeth,
Anne, Flemming, Henning, Trine

Referent: Trine Gylstorff
Dato: 27.04.17

Fraværende: Knud Bjerrum, Gitte, Lone,
Lisbet

Varighed: 19.00-21.30

Dagsordenspunkt:

1.

Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat af
møde afholdt den 14.03.
2017 – (godkendt den
14.03 2017)

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadli
ne:

Godkendt
Er godkendt

3. Orientering ved
formanden:
Formandsmødet i Provstiet
(henvisning til udsendt
referat den 7. april til
menighedsrådet med
tilhørende bilag)

Beslutningsreferater vedr.
økonomi skal sendes til
provstiets hjemmeside – som
minimum.

Skoletjenesten ”Skibet”

Menighedsrådet er orienteret
herom.
Repræsentantskabsmøde 15.5
i Tune Menighedshus.

Vedr. præstevikariat

Henriette fortsætter indtil
1.9.17

Budgetudkast 2018

Senest 15.6 skal budget være
godkendt og fremsendt til
provstiet

4. Vedtagelse af
Forretningsorden for
Herslev Menighedsråd (er

Anne / Lisbet

Forretningsorden for Herslev
Menighedsråd godkendt
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tidligere sendt vedhæftet
mail)
5. Vedtagelse af vedtægter for
henholdsvis, kirkeværge,
kontaktperson, kasserer og
sekretær (er tidligere sendt
vedhæftet mail)

Der er tilføjet rettelser og
herefter godkendt
Sekretæren og kassereren /
kontaktperson fremlægger til
godkendelse næste gang

6. Orientering fra præsten
Pinsegudstjeneste 5.6 kl.
12.00

Mangler priser på diverse

Børnekirke Herslev 7.6 kl.
17.00

Aktivitetsudvalget

Jordbærgudstjeneste 21.6
kl. 19.00 i Herslev

Aktivitetsudvalget

Økologisk kirkefestival
Sæby 3.9

Herslev vil gerne deltage

Lutherarrangement 15.916.9 16 i Kirke Såby

Herslev bakker op omkring
dette. Vi afventer mere info.

Høstgudtjeneste

Herslev ønsker dette

31.10 evt. stor gudstjeneste
for fejring af reformationen

Et ønske i menighedsrådet at
fejre reformationen

Vedr. gudstjeneste og
arrangement listen

Der er ønske om at
menighedsrådsmødernes
datoer kommer på listen.

7. Orientering fra
menighedsrådets
medlemmer for
repræsentationer og udvalg
Præstegårdsudvalget

Synsrapport for 2013 vedr.
menighedshus

Er blevet informeret om
pasning af de grønne arealer v.
præstebolig samt
menighedshuset. Skal have
indhentet yderligere
oplysninger herom.

Henning og
Trine

Der tages udgangspunkt fra
denne rapport og det
besluttes, at få slebet gulve +
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lakeret, lagt nyt linoleum samt
udvendigt murerarbejde

Aktivitetsudvalget

Møde den 30.4

Kirke- og kirkegård
v/Kirkeværgen

Jord v. lapidarium jævnes.
Der er indhentet tilbud på
ringmuren skal sendes til
provstiet.
Afventer svar fra provstiet
vedr. penge til beplantning af
lapidarium.
Der bliver slået græs v. grønt
areal bagved kirken.
Pga fugt problemer er adspurgt
elektriker Keld K. om en
termostatstyring.
Bygningssagkyndig stopper,
der udpeges en ny.

8. Orientering fra kasserer /
økonomi
Vedr. kort i Dagli´brugsen

9. Orientering fra
personalerepræsentanten

Kasserer mangler fortsat
bankadgang.
Der skal lægges 10.000 kr i
”depositum”
Dankortmulighed? Ninna
Kryger skal spørges
Meny undersøges om der er en
mulighed for kort

Anne retter
henvendelse

Lisbeth

Lisbeth

– intet nyt

10. Nyt fra webmaster
Vedr. datoer for
menighedsrådsmøder

Skal skrives på vores
hjemmeside

Vedr. hjemmeside

Svær at finde på nettet ”reklame” om vores
hjemmeside i glasskabet v.
kirken

Facebook side

Nedlægges

Annoncering til lokalavisen
m.m

Alt der skal annonceres sendes
til Knud Bjerrum (v.sygdom
sendes til Flemming)

Flemming

Flemming

Henning

11. Eventuelt
Sognets grænser

Henriette undersøger dette
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